


68. BEVRIJD van 
DEMONISCHE 

banden!



Wat zijn demonen?

Je kan demonen omschrijven als geestelijke wezens zonder lichaam, 
die intens verlangen een tastbaar lichaam te bezitten. Ze willen het 
liefst een menselijk lichaam bezitten maar ze zijn bereid zelfs het 

lichaam van een dier binnen te gaan, als ze maar niet zonder lichaam 
hoeven te blijven.

Er zijn verschillende soorten demonen:

- Een leugengeest/dwaalgeest (1 Koningen 22:22, 1 Timotheüs 4:1,  1 Johannes 4:6)

- Een onreine geest (Hosea 4:12, Markus 9:25)

- Een ziekmakende geest (Lukas 13:11)



Demonen hebben de 5 kenmerken van een persoon:

1. Een wil: Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik 
uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, 

geveegd en opgeruimd.
Mattheüs 12:44 HSV

2. Een gevoel: U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. 
Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Jakobus 2:19 HSV

3. Intelligentie: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus 
de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik 

weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
Markus 1:24 HSV



4. Zelfbewustzijn: En Hij vroeg hem: Wat is uw 
naam? En hij antwoordde: Mijn naam is Legio, 

want wij zijn met velen.
Markus 5:9 HSV

5. Spraakvermogen: En zie, zij riepen: Jezus, 
Zoon van God, wat hebben wij met U te maken ? 

Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór 
de tijd?

Mattheüs 8:29 HSV



Kunnen christenen demonisch gebonden zijn?

- Wedergeboren christenen hebben de Heilige Geest en kunnen niet 
langer bezeten (“in de macht van”) worden (2 Korinthe 6:14-16)

- Christenen kunnen door te (blijven) zondigen zonder zich te 
bekeren wel gebonden worden doordat ze de duivel een plaats 
geven in hun leven (Efeze 4:26-27)

- De Heilige Geest heeft onze Geest vernieuwd, de duivel probeert 
via de ziel ons aan te zetten tot zonde zodat we onder de 
bescherming van het bloed gaan (2 Korinthe 2:10-11)

- Paulus waarschuwt de gelovigen in Korinthe om geen andere 
geest te krijgen dan de Heilige Geest (2 Korinthe 11:4)



- Verslavingen op het gebied van drank, drugs, en seks
- Stemmen die je hoort in je hoofd die je aanzetten tot verkeerde 

dingen
- Het zien van schimmen/duistere figuren in je leven/dromen

- Elke bitterheid, wrok  en haat in je leven
- Depressies, zelfmoordneigingen, allerlei stoornissen en 

ziektes(eetstoornis, dwangstoornis, stress)

Jezus wil je vrijmaken van oa:

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel 
zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken 
zou.

1 Johannes 3:8 HSV



Jezus maakt je werkelijk vrij!

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u 
in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u 

zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u 
vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams 

nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe 
kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?  

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de 

slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er 
eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u 

werkelijk vrij zijn.
Johannes 8:31 - 36 HSV



En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon bij 
U gebracht, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. 

En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het 
schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en 

verstijft; en ik heb tegen Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten 
uitdrijven, maar zij konden het niet. En Hij antwoordde hem en zei: O 
ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog 

verdragen? Breng hem bij Mij. 

En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest 
hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich 
met schuim op de mond. En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het 
al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. En vaak heeft 

hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te 
brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming 

bewogen over ons en help ons. 



En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn 
mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind 
onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. En 

toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de 
onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan 

spreken en die doof maakt , Ik beveel u: ga uit hem weg en kom 
niet meer in hem terug ! 

En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; 
en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij 

gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; 
en hij stond op. En toen Hij in huis gegaan was, en zij alleen waren 

, vroegen Zijn discipelen Hem: Waarom hebben wij hem niet 
kunnen uitdrijven? En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens 

anders door uitgaan dan door bidden en vasten.
Markus 9:17-29 HSV



Hoe werp je demonen uit?

Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de 
demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder 
van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en 

zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf 
verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen 

enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal 
standhouden. 

En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen 
zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? 
En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie 

drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw 
rechters zijn. 



Maar als Ik door de Geest van God de 
demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van 
God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het 

huis van de sterke binnengaan en zijn 
huisraad roven, als hij niet eerst de sterke 

gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis 
leegroven. Wie niet met Mij is, die is tegen 
Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die 

drijft uiteen. 
Mattheüs 12:24-30 HSV



En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest 
had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon 
zich in het geheel niet oprichten.  En toen Jezus haar zag, 

riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent 
verlost van uw ziekte.  En Hij legde de handen op haar en 

zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte 
God. 

 
Vers 16 En moest dan deze vrouw, die een dochter van 

Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar 
gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band 

op de dag van de sabbat?
Lukas 13:11 - 13 ,  16 HSV



Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan 
is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, 

maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan 
naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en 

wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en 
opgeruimd. 

Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met 
zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en 

wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar 
wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het 
begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.

Mattheüs 12:43 - 45 HSV

Het vacuüm moet altijd opgevuld worden met de Heilige Geest!



Kan elke christen demonen uitwerpen?

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in 
Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen 

zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks 
zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen 

zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
Markus 16:17 - 18 HSV

De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs 
de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen 

hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u 
de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht 
over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. 

Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, 
maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.

Lukas 10:17 - 20 HSV



En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun 
Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door 
Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen 
die hij deed.  Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen 

die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen 
werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad.

Handelingen 8:5 - 8 HSV

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn 
gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet 
overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der 

hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen 
gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de 

hemelen ontbonden zijn. 
Mattheüs 16:18-19 HSV



De 7 stappen naar bevrijding:

Stap 1 Bekeer je van alle rebellie en zonden:

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:17 HSV

Stap 2 Belijd je geloof in Jezus en het offer dat Hij aan ons gaf:

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart 
gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u 

zalig worden. Want met het hart gelooft men tot 
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Romeinen 10:9 - 10 HSV



Stap 3 Belijd je zonden en zo nodig die van je voorvaderen:

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond 
wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Jakobus 5:16 HSV

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons 
de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 1:9 HSV

Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren 
naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw 

aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden 
van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn 

familie, wij hebben gezondigd.
Nehemia 1:6 HSV



Stap 4 Vergeef iedereen die je ooit gekwetst of onrecht aangedaan heeft:

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt . Uw Naam 
worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in 
de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren 
vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 

boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.   

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw 
hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun 

overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook 
niet vergeven.

Mattheüs 6:9 - 15 HSV



Stap 5 Doe afstand van ieder occult & satanisch contact:

En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige 
daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die 
toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun 

boeken bijeen en verbrandden die in 
tegenwoordigheid van allen. 

En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 
vijftigduizend zilverstukken.  Zo nam het Woord van 

de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.
Handelingen 19:18 - 20 HSV



Stap 6 Prijs God met zingen en loven voor het bloed van Jezus

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op 
het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de 

gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u 
genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent 

nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.
1 Petrus 2:24 - 25 HSV

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor 
benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen 

van bevrijding. Sela 
Psalm 32:7 HSV



Stap 7 Bid nu in geloof dat Jezus elke demonische band in je leven zal verbreken:

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het 
toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als 
wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat 

Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij 
dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben 

gebeden, ontvangen. 
1 Johannes 5:14-15 HSV

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te 
behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat 

Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6 HSV



Gebed voor bevrijding:

Lieve Vader, Dank u wel dat ik steeds meer ga begrijpen wie U bent en wat Jezus 
voor mij gedaan heeft op Golgotha.

Ik vraag u vergeving voor alle zonden die ik in mijn leven gedaan heb. Hier bekeer 
ik mij van en vanaf vandaag wil ik gaan wandelen zoals de Heilige Geest mij 

duidelijk maakt, in heiliging en eerbaarheid zodat de naam van Jezus verhoogd 
zal worden. Stort u bovennatuurlijke liefde uit in mijn leven zodat ik “Nee!” zal 

zeggen tegen de verleidingen van de duivel.

Ik bid dat elke demonische band die de boze in mijn leven heeft gebracht op dit 
moment wordt losgemaakt in Jezus naam. In de naam van de Here Jezus gebied ik 
nu dat elke boze geest die deze demonische band heeft gebruikt om mij te binden 
mijn leven nu dient te verlaten en te gaan naar de afgrond. Als kind van God is het 

mijn geboorterecht om waarlijk vrij te zijn.

Dank u wel dat u mij helemaal vrijmaakt, wie de Zoon heeft vrijgemaakt is 
waarlijk vrij! Amen.



Hoe blijf je vrij?

En hij die genezen was, wist niet Wie het was, want 
Jezus had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een 

menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de 
tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, 
zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. De 

man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was 
Die hem gezond gemaakt had. 

Johannes 5:13-15 HSV

Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht 
van de HEERE.
Jesaja 2:5 HSV



Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we 
niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? 

Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst 
stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? 

Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer 
u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.  

Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar 
nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u 

zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u 
zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo 

gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te 
boven gaat. 



Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en 
onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich 

nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 
Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet 

gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee 
geoogst? 

Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot 
de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van 
God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige 

leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het 
geschenk van God is het eeuwige leven in Christus 

Jezus, onze Heer.
Romeinen 6:15- 23 NBV





Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

- Bevrijd van banden van Wilkin van de 
Kamp

– Lucifer ontmaskerd van Derek Prince

– Zegen of vloek van Derek Prince

– Kan een Christen gebonden zijn van Wilkin 
van de Kamp

– Bevrijding en genezing van Wilkin 
van de Kamp

– Ze zullen boze geesten uitdrijven 
van Derek Prince

– Hoe behoud ik mijn vrijheid van 
Wilkin van de Kamp


